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Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ  
Σχολείων Δθμοτικισ, Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ 
 
Θζμα:  Ετήςια Ημερίδα με θζμα την ενςωμάτωςη των Τεχνολογιών Πληροφορίασ και 

Επικοινωνίασ ςτη μαθηςιακή διαδικαςία 

Αναφορικά με το πιο πάνω κζμα το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο διοργανϊνει για ζκτθ ςυνεχι χρονιά 

τθν ετιςια θμερίδα με κζμα τθν ενςωμάτωςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ 

(ΤΠΕ) ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Στθν θμερίδα αυτι παρουςιάηονται νζα κζματα που ενδιαφζρουν 

εκπαιδευτικοφσ για τθν αποτελεςματικι επίτευξθ των μακθςιακϊν τουσ ςτόχων με τθν αξιοποίθςθ 

των ΤΠΕ, κακϊσ επίςθσ εφαρμογζσ και καλζσ πρακτικζσ που υλοποίθςαν οι εκπαιδευτικοί ςτισ 

τάξεισ τουσ. 

Για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά θ θμερίδα αυτι ςυγχρθματοδοτείται από τθν εταιρεία Microsoft (ςτα 

πλαίςια του μνθμονίου ςυνεργαςίασ «Συνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ» που ζχει υπογράψει το ΥΠΠ μαηί 

με τθν εταιρεία) και κατά τθ διάρκειά τθσ κα παρουςιαςτοφν οι υποβλθκείςεσ προτάςεισ του 

δεφτερου διαγωνιςμοφ για εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, ςτον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

υποβάλλουν εφαρμοςμζνθ μακθςιακι δραςτθριότθτα με τθν ενςωμάτωςθ των νζων Τεχνολογιϊν 

Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ).  Παράλλθλα όλεσ οι εργαςίεσ που υποβλικθκαν ςτο 

διαγωνιςμό κα παρουςιαςτοφν υπό μορφι αφίςασ (poster session).  Κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ 

κα βραβευκοφν οι 3 καλφτερεσ προτάςεισ, οι οποίεσ κα παρουςιαςτοφν ςτον Ευρωπαϊκό 

Διαγωνιςμό Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικϊν τθσ Microsoft. 

Τθν ζναρξθ εργαςιϊν τθσ θμερίδασ κα κθρφξει θ Γενικι Διευκφντρια του Υπουργείου Παιδείασ και 

Πολιτιςμοφ κα Ολυμπία Στυλιανοφ. 

Η θμερίδα κα διεξαχκεί το Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011, ςτισ 9:00 πμ – 4:00 μμ., ςτο ξενοδοχείο 

Mediterranean ςτθ Λεμεςό.  

Η θμερίδα απευκφνεται τόςο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και ςτα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ 

(επικεωρθτζσ και διευκυντικά ςτελζχθ ςχολείων) που ενδιαφζρονται και εμπλζκονται ςτθν 

εφαρμογι των ΤΠΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Ειδικότερα οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να: 

 ενθμερωκοφν για κζματα ΤΠΕ μζςα από επιςτθμονικζσ παρουςιάςεισ, 

 παρακολουκιςουν παρουςιάςεισ για εφαρμοςμζνεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με τθν 

ενςωμάτωςθ των νζων Τεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) που υποβλικθκαν 

ςτο διαγωνιςμό που προκιρυξε το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ςε ςυνεργαςία με τθ Microsoft. 
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Το πρόγραμμα και πλθροφορίεσ για τθν θμερίδα κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του 

Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου http://www.pi.ac.cy/imeridaTPE2011, ςτθν οποία κα  υποβάλλονται  και 

οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ μζχρι τισ 7 Φεβρουαρίου 2011, 9:00 πμ.  Στθν θμερίδα μποροφν να 

ςυμμετάςχουν 300 εκπαιδευτικοί. Όταν ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ, θ πλατφόρμα υποβολισ 

δθλϊςεων κα κλείςει.  

Η ςυμμετοχι ςτθν θμερίδα είναι δωρεάν. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ κα προςφερκεί ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ καφζσ και γεφμα. 

Παρακαλοφμε όπωσ ενθμερϊςετε ςχετικά το προςωπικό του ςχολείου ςασ. 
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